ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац

Адреса наручиоца:

15000 Шабац, Ул. Карађорђева бр. 27

Интернет страница наручиоца:

www.infrastrukturasabac.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Услуге паковања писаног материјала
Наведене услуге потребно је урадити најкасније у року од 24 часа од времена преузимања писаног материјала, груписани писани
материјал потребно је доставити у ЈП ''Инфраструктура'' Шабац. Месечни број писаног материјала је око 88 000 листова.
Понуда иде по једном писаном материјалу (цена по листу).
Ознака из општег речника:
79920000 – услуге паковања и сродне услуге
Обим радова:
Писани материјал се преузима у просторијама ЈП ''Инфраструктура'' Шабац, преузети материјал потребно је сортирати по насељу улици
и кућном броју, сортирани тј. груписани писани материјал по адреси односно кућном броју и спојити. Уочена неслагања иста адреса и
број а различит корисник записати и доставити наручиоцу.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум је најнижа цена.

4,58 динара по листу

1

Број примљених понуда:

- Највиша

4,58

- Најнижа

4,58

- Највиша

4,58

- Најнижа

4,58

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.06.2020.

Датум закључења уговора:

02.07.2020.

Основни подаци о добављачу:
Омладинска задруга »Шабац“ из Шапца, ул. Цара Душана бр. 40
ПИБ: 100112471, матични број: 07322461

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:

Наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне
набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а све у складу са
чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Остале информације:
-

